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VIA OBERTA. BEQUES 

 

Carta de servei 

Data d’actualització: 03/12/2019 

Nom del servei 

Beques 

Òrgan emissor 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Departament d’Empresa i Coneixement 

Descripció del servei 

El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho 

requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits l’estat d’una sol·licitud 

de beca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR);  

és a dir, informa sobre si l’usuari ha estat becat o no. 

 

Cost del servei 

No n’hi ha. 

Modalitats de consulta 

Hi ha una modalitat de consum en la que es consulta l’estat d’una sol·licitud 

de beca a partir del document d’identitat i l’any de la convocatòria.  

 

CONSULTA DE L'ESTAT D'UNA SOL·LICITUD DE BECA  

 

Com fer les consultes 

Aquesta modalitat permet consultar l’estat d’una sol·licitud de beca d’un 

ciutadà segons els registres de l’AGAUR. La consulta es fa d’acord amb els 

criteris següents:  
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 Dades del titular: totes obligatòries 

- Tipus de document identificador: cal seleccionar el tipus de 

documentació amb la que es fa la consulta. Cal triar entre: NIF, NIE. 

- Document identificador (del titular): alfanumèric de la mida 

corresponent al tipus: 

- NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra).  

Format: DDDDDDDDA 

- NIE: Lletra X, Y, Z + 7 dígits numèrics + dígit de control (lletra). 

Format: XDDDDDDDA 

 

  Any convocatòria: Any que es vol consultar. Format: DDDD  

 

 Finalitat: al desplegable, cal triar el tipus de procediment autoritzat per 

al que es vol consultar la dada. En cas que no aparegui el tipus de 

procediment en base al qual es vol fer la consulta, és possible que no 

s’hagi autoritzat la consulta per aquest tipus de procediment. Haureu 

de sol·licitar l’autorització per a la consulta d’aquestes dades a través 

del formulari corresponent que trobareu a EACAT Tràmits. 

 
 Número d’expedient: és l’identificador de l’expedient administratiu del 

vostre ens en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

 

 



 

Pàgina 3 

 

 

 

Quines dades s’obtenen 

 
A continuació, teniu tres exemples de consulta: ciutadà becat, no becat i 

consulta que dona un determinat error.  
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 Codi resultat:   

El codi “0” vol dir que la consulta ha funcionat correctament 

El codi 0502, pot indicar que les dades introduïdes no són correctes; 

que s'ha superat la longitud permesa d'un camp;  que falta un camp 

obligatori; que les dades no existeixen; que l’estudiant té més d'una 

sol·licitud de beca; que no es disposa de la informació sol·licitada; que 

el NIF és incorrecte o que hi ha un error inesperat. 
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 Descripció: camp en el que es detalla el possible codi d’error. En camp 

estarà buit si la consulta ha funcionat correctament 

 Estat situació beca: Indica si al titular se li ha concedit la beca (S / N). 

 Bloc de dades corresponent a la petició que origina la resposta. 

- Tipus de document identificador (NIF, NIE) 

- Document identificador (DDDDDDDDA, XDDDDDDDA) 

- Any de la convocatòria 

 

Teniu l’opció de baixar-vos una versió imprimible de la consulta. A 

l’imprimible queda constància de qui fa la consulta, a quin organisme 

pertany i la resta d'evidències de la consulta: data, hora, codi de verificació 

de la consulta, identificació (NIF) de l'usuari que ha fet la consulta, 

expedient i finalitat . 
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